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Abstract 

Guardianship over the marriage of the virgin Rashidah is a controversial issue among Imami jurists. 

In this matter, following the unpopular opinion in Article 1043, Iran's civil law has accepted such a 

guardianship and following the jurists' view of the validity of the guardian's permission, it has been 

decided that if the guardian refuses to give permission without a valid reason, the validity of his 

permission will be revoked. The challenging issue is that in the case of unjustified obstruction, the 

guardian's guardianship is lost only in relation to the azl or in general and in all matters ? 

After following the arguments and opinions of the jurists and analyzing the mentioned issue 

through the analytical method of documents, the author has come to the belief that the proof of 

such guardianship is only for the purpose of respecting the interests of the pupil and in case of the 

guardian's azl, his incompetence and betrayal are confirmed. By referring to the traditions passed 

down from the infallible imams (a.s.), the appropriateness of the ruling and the subject matter, the 

argument on the analogy of priority and the rules of la haraj and la zarar(no-harm and no-damage), 

the certainty of the proof of the right of guardianship, the rule of action for damage and the 

principle of isteshab, it can be acknowledged that such a prevention causes the complete downfall of 

the guardianship and the independence of the mature virgin.  
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 چکیده
ای اختالفی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسئئله بئه ریئروی ا  والیت بر نکاح باکرٔه رشیده مسئله

ریروی ا  نظر اتفاقی فقهای قائل به اعتبئار انن ویئیب بئر ن چنین والیتی را رذیرفته و به 3401قول غیرمشهور در مادٔه 
گردد. مسئلٔه چایشی این او ساقط می ننمضایقه کندب اعتبار ا نناه ویی بدون علِت موجهب ا  دادن اشده است که هرگ

طورکلی و در همۀ شود یا بهنارذیرب صرفًا در خصوص عضل ساقط میاست که والیت ویی در صورت ممانعت توجیه
اسنادی به این باور رسیده اسئت روش تحلیلیبهامور؟ نویسنده رس ا  تتبع در ادیه و  رای فقها و تحلیل مسئلٔه مذکور 

صئالییت و علیه است و در صئورت عضئل ویئیب عد منظور رعایت مصلحت موّییکه ثبوت چنین والیتی صرفًا به
شود. با استناد به روایات رسیده ا  امامان معصو )ع(ب مناسئبت یکئو و موعئوعب اسئتدالل بئه خیانت او ایرا  می

های الیرج و العررب قدر متیقن ا  ثبوت یق والیتب قاعدٔه اقدا  به  یان و اصل استصحابب قیاس اویویت و قاعده
 شود. طورکلی و استقالل باکرٔه رشیده میتوان انعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط والیت بهمی
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 مقدمه

به ایکا  و قواعد خاص باب نکاحب برای برخی ا  افراد راجع به اشخاص خاصی والیت در عقد وجهبات
شود منحصر است به ردرب جئد رئدری ها به اوییای عقد یاد مینکاح قرار داده شده است. این افراد که ا   ن

خویشاوندی استب بنا بر  سبب رابطۀها و یاکو. والیت ردر و جد ردری که به)هرچه باالتر رود(ب وصی  ن
؛ خمینئیب 92/379جواهرب نظر فقها در خصئوص دختئر و رسئر صئ یرب دختئر و رسئر مصنئون )صئایب

 (. 5/331ب)شهید ثانی ( و بنا بر نظر برخیب در خصوص دختر و رسر بایغ سفیه نیز ثابت است9/950
کئه ا  طورینظئر اسئتب بهتالفرشیده بین فقها اخ دربارٔه والیت ردر و جد ردری بر دختر بای ۀ باکرۀ

؛ 1/954بابویئه . استمرار والیت ویی )ابن3اند ا : سوی فقهای امامیه هشت قول نکر شده است که عبارت
. اسئتقالل بئاکرۀ 9(؛ 91/933؛ بحرانیب 9/320براجب ؛ ابن0/954ب الخالف؛ هموب 105ب النهایةطوسیب 
کاح منقطع(ب برای این قول قائالنی در میان فقهای متقد  و طور مطلق )چه نکاح دائو باشد و چه نرشیده به

؛ محقئق 9/513ادریئسب ؛ ابن9/971ب التبیاا متأخر است و در بین فقهای متأخر مشهور است )طوسئیب 
؛ شئهید ثئانیب 39/391؛ محقئق کرکئیب 1/93؛ یلیب 1/30ب قواعد االحکام؛ عالمه یلیب 9/994یلیب 

( و بلکه ادعای اجماع نیز شده است )علئو ایهئدیب 92/370جواهرب ؛ صایب33/40؛ طباطباییب 5/331
. ثبئوت والیئت 0(؛ 7/144 تهذیب االحکاام . استمرار والیت ویی فقط در نکاح دائو )طوسیب 1(؛ 940

که گفته شده است قائل قول مذکور نامعلو  اسئتب بلکئه صئرفًا ا  سئوی فقهئا فقط در نکاح منقطعب چنان
. تشئری  5(؛ 344؛ فاعل ینکرانیب 92/372جواهرب ؛ صایب9/994یلیب  یکایت شده است )محقق

( و گفتئه 9/410؛ طباطبئائی یئزدیب 534؛ مفیئدب 922رشیده )ابوایصالح یلبیب  والیت بین ویی و باکرۀ
( ا نظِر سندی و دالیتی اظهئر اسئت و ایئن قئول 94/940شده که روایات دال بر قول مذکور )یر عاملیب 

 (. 9/370ب نظام النکاح؛ سبحانیب 133؛ تصلیل تبریزیب 9/950نیز است )خمینیب موافق ایتیاط 
افزون بر رنج قول نکرشدهب سه قول دیگر نیز در مسئله وجود دارد کئه برخئی ا  فقهئا صئرفًا  ن را نقئل 

یده مسئتقل . هری  ا  ردر و دختر باکرٔه رشئ7رشیده و ردر اوب نه سایر اوییا؛  . تشری  بین باکرۀ1اند: کرده
رشئیدهب اسئتیذان  داشتن دختر باکرۀ. استقالل4هستندب هرچند استئذان ا  دیگری افضل و مستحب است؛ 

تواند ممانعت کند ا  ویی موافق ایتیاط است؛ اما اگر مختار باکرۀ رشیده سبب هت  شرف ویی شود او می
 (. 9/370ب نظام النکاح؛ سبحانیب 91/939)بحرانیب 

ون بر اقوال مذکورب ایتماالتی نیز در مسئله مطرح شده که در کتب فقهی بدان ررداخته گفتنی است افز
 (.  34شده است )کاشف ای طاءب 

رس ا  تبیین اقوال فقها در خصوص اعتبار انن ویی در نکاح باکرۀ رشئیدهب در صئورت قئول بئه چنئین 
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ختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسئیده نکاح د»ق.  نیز مقرر داشته است:  3401والیتی که بر اساس  ن مادۀ 
رشیده بئا کفئو او  ب اگر اوییای مذکور ا  ا دواج دختر باکرۀ«ردر یا جد ردری او است باشد موقوف به اجا ۀ

شئود و او ها ساقط میبا وجود میل و رغبت دختر به ا دواج با او بدون علِت موجه ممانعت کنندب والیت  ن
طور قطئع ها عقد نکاح خود را منعقد سئا د.  نهئه ا  ایئن یکئو بئهون انن  نطور مستقل و بدتواند بهمی

شود این است که چنین دختری برای انعقاد عقد نکاح با همان مردی که کفو اوست و ویئی او ا  مستفاد می
 تواند عمل کند. کندب نیا ی به انن ویی ندارد و مستقاًل میها ممانعت میا دواج  ن

ها رس ها موفق به انعقاد عقد نکاح نشوندب مثل اینکه  نث و بررسی است اینکه اگر  ن نهه درخوِر بح
 سئببا  تحقیق و بررسی بیشتر ا  خصوصیات یکدیگر بنا بر دالیلی یاعر به انعقاد عقد نکاح نشوند یا به

بئه عقئد شئودب ها مناسب تشخیص داده نشود یا یتی اگر منصئر گرفتهب ا دواج  نهای خونی انصا   مایش
رس ا  انعقاد عقد و قبل ا  برقراری رابطۀ  ناشویی )دخول( طالق اتفاق افتد یا  وج فوت کنئد )بئر اسئاس 

سبب وطی بکارت به این مبنا که برای سقوط والیتب صرف وقوع عقد را کافی ندانیوب بلکه افزون بر  ن ا ایۀ
چنین دختری با خواستگار بعدیب انن ویی ال   خواهد  شوهر را نیز ال   بدانیو(ب  یا برای انعقاد عقد نکاح

رشیده بر چنین دختری صادق است و والیت ویی تنهئا در خصئوص یئ   که همهنان عنوان باکرۀبود؛ چرا
سئقوط والیئت او در  سئببمورد ساقط شده و در سایر موارد همهنان انن او معتبر و شرط است یا اینکئه به

هیچ والیتی برای او وجود نخواهد داشتب مگئر اینکئه دییئل خاصئی بئر  خصوص خواستگار سابقب دیگر
 با گشت  ن دالیت کند؟ 

های متعددی نیز در این خصئوص بئه رشئتۀ در کتب فقهی به بحث عضل ویی ررداخته شده و رژوهش
شئده بیئان (؛ اما در خصوص مسئئلۀ15فرد و کاویارب ؛ ایزدی14 اده اردبیلیب تحریر در  مده است )عظیو

به بوده و در قانون مئدنی نیئز وفور مبتالمذکور به که مسئلۀهیچ تحقیق مستقلی انصا  نگرفته است و ا  نصا
ق.  نیز ا  این نظر بدان ررداختئه نشئده  3401 مطلبی در این خصوص بیان نشده و در تحلیل یقوقی مادۀ

مئذکور اهمیئت  یئادی داردب  مسئئلۀشودب تحقیق در های مختلف ا   ن میاست و این امر سبب برداشت
کوشئد بئا اسنادی و با تتبع در متون فقهی و یقئوقی میتحلیلی رو نویسنده در رژوهش یاعر به شیوۀا این

 واکاوای و بررسی  وایای مختلف مسئله به تبیین  نهه موافق تحقیق است بپردا د. 
 

 شناسی واژۀ عضل و شرایط آنمفهوم .1

رشیده معتقدند در صورت عضل ویئیب والیئت او سئاقط  انن ویی در نکاح باکرۀفقهای قائل به اعتبار 
شود و قانون مدنی نیز ا  همین دیدگاه تبعیت کرده است؛ یذا عروری است قبل ا  ورود به اصل بحثب می
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دانان تبیین و سپس وجوه و شرایط  ن بحئث و بررسئی شناسان و فقها و یقوقعضل ا نظر ی ت مفهو  واژۀ
 د. شو

اش ا  روی انداختن بین او و خواسئتهمعنای در تنگنا قراردادن کسی در کاری و فاصلهعضل در ی ت به
َرَمَتئهل »( و عبئارت 3/974ظلو و ستو است )فراهیئدیب  ئلل یل جل کردن او ا  تئزویج ؛ یعنئی منئع«َعَضئَل ایرج

تئوان بئه نا قراردادن و ا  مصئادیق  ن میاند عضل؛ یعنی منِع همراه با در تنگ( یا اینکه گفته9/035)فیومیب 
(. ا نظِر اصطالیی نیز عضل عبارت 4/315منع ا  تزویج  ن و در تنگنا قراردادن او اشاره کرد )مصطفویب 

علیه با مردی که کفو اوست و دختر نیز به ا دواج با او میل و رغبئت داردب است ا  اینکه ویی ا  تزویج مویی
ب التنقای  الااعا ؛ فاعئل مقئدادب 1/30ب قواعد االحکاام؛ عالمه یلیب 9/993ممانعت کند )محقق یلیب 

 (. 0/9554؛ جعفری ینگرودیب 9/950؛ خمینیب 39/397؛ محقق کرکیب 1/19
علیه با خواستگار وجود داشته باشد و شود برای تحقق عضل بایستی کفویِت موییکه مالیظه میچنان

کار  صورت مطلق بهبت داشته باشد. ظاهر عبارات فقها که کفو را بههمهنین دختر به ا دواج با او میل و رغ
ها شرعًا و عرفًا کفو هو باشند و بلکه برخی ا  فقهئا شود؛ یعنی  ناند شامل کفویت شرعی و عرفی میبرده

(. 972؛ مکئار  شئیرا یب 11/932ب االصاو  مصاباح؛ خئوئیب 9/950انئد )خمینئیب بدان تصریح کرده
رود و نیز اگر دختر ممانعت کندب عضل به شمار نمی 3علیه به غیرکفو شرعیویی ا  تزویج مویی بنابراین اگر

بخواهد با شخصی ا دواج کند که ا نظِر شرعی کفو وی استب اما ا نظِر عرفی کفو هو نیستند؛ مثاًل دختئر 
مهنئین اگئر دو مئردب شود. هشریف بخواهد با رسر وعیع ا دواج کندب در اینصا نیز والیت ویی ساقط نمی

مانع اعال  کندب در اینصئا علیه باشند و ویی ا دواج با یکی را اجا ه ندهد و ا دواج با دیگری را بالکفو مویی
 (. 33/0404؛ شبیری  نصانیب 9/415شود )طباطبائی یزدیب نیز والیتش ساقط نمی

ا مشئقت شئدید در گئرفتن شدن تحصیل انن یئگفتنی است فقها غیبت منقطِع ویی که سبب غیرممکن
دانند و معتقدند که در علیه نیز ایتیاج به ا دواج داشته باشد را در معنای عضل میشود و موییانن ا  او می

؛ بحرانئیب 9/21؛ محقق سئبزواریب 0/974ب الخالفشود )طوسیب این صورت اعتبار انن ویی ساقط می
 (. 9/950؛ خمینیب 92/372جواهرب ؛ صایب91/919

ون مدنی موردی را که ردر و جد ردری در  ندان یا غائب باشند و در اثر ندانستن محل اقامئت  نئان قان

                                                 
ها نیست؛ چراکه بنا بر اجماع فقهاب نکاح  ن مسلمان با مرد کئافر بودن دیگری یا اختالف در دیندینگفتنی است مراد ا  غیرکفو شرعیب دینداربودن یکی و بی. 3
صورت نکئاح دائئو و اساس قول مشهورتر نکاح مرد مسلمان با  ن کافر کتابی بهطور مطلق و نکاح مرد مسلمان با  ن کافر غیرکتابی نیز مطلقًا یرا  است و بر به

فایده و ی و استب بلکئه گونه موارد منشأ اثر نیست و بی(. بنابراینب منع ردر در این9/945؛ خمینیب 910و 5/994ابتدائًا )نه استدامتّا( یرا  است )شهید ثانیب 
 (.11/932ب االصو  مصباحخوار و فاسق )خوئیب ه استب ویو نهی تنزیهی باشد؛ مانند نهی ا  تزویج به شرابمراد مواردی است که شارع ا   ن نهی کرد
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دانان معتقدند کئه رو برخی ا  یقوقبینی نکرده است؛ ا ایندختر نتواند اجا ۀ ا دواج را به دست  وردب ریش
تئوان ا  ویئدت مئال  و نمی شودق. ب یق والیت ویی در این امر ساقط می 3400بنا بر مستنبط ا  مادۀ 

غیبت یا یبس یا بئه هئر علتئی کئه  واسطۀهرگاه ویی قهری منحصرب به»دارد: ق.  که مقرر می 3347مادۀ 
علیه رسیدگی کند و کسی را هو ا  طرف خود معین نکرده باشدب یاکو ی  نفر امین بئه نتواند به امور مویی

ب «علیه و سایر امور راجع به او موقتًا معین خواهد کئردل موییایعمو  برای تصدی و ادارۀ امواریشنهاد مدعی
یزو  تعیین امین و اجا ه او را استنباط کرد؛ بنابراین دختر در نکاح خود در مورد مذکور اسئتقالل تئا  دارد و 

 (. 0/947مانند موردی است که ویی ندارد )امامیب 
 

تحقق عقد نکاا  و   نبودن آن بهسقوط والیت ولی به صرف ممانعت و مشروط .2

 دخول

شئود کئه ایئن علیه با مرد کفو اوب والیت ویی سئاقط میسبب ممانعت غیرموجِه ویی ا  تزویج موییبه
؛ 9/331؛  بئیب 9/993نظر وجئود دارد )محقئق یلئیب امری مسّلو استب بلکه در این امر بین فقها اتفئاق

؛ فاعئل 93/319؛ یسینی رویانیب 92/340جواهرب ؛ صایب91/919؛ بحرانیب 39/397محقق کرکیب 
(. اما  نهه درخوِر بحث و بررسی است اینکه  یا صرف ممانعت و مخایفت غیرموجئِه ویئیب 349ینکرانیب 

شود یا اینکه افزون بر  نب تحقق عقد و وطی شوهر نیز در سقوط والیت ویی ال   سبب سقوط والیت او می
نحو شئرط بئه-والیت وییب افزون بر ممانعئت غیرموجئه او  ترب  یا سقوطعبارتی دقیقو عروری است؟ به

 ناشویی نیز است یا خیر؟ برای یافتن راسخ مستدل به  مشروط به تحقق عقد نکاح و برقراری رابطۀ -متأخر
طور دقیق واکئاوی شئودب بنئابراین بایسئتی ادیئۀ مذکور به شده ال   است در این بخش مسئلۀمطرح مسئلۀ

 در صورت عضل و نیز اقوال فقها ا  این منظر)ا نظِر اطالق و اشتراط( بررسی شود. سقوط والیت ویی 
 

 سقوط والیت ولی در صورت عضل بررسی ادلۀ .3

سقوط والیت ویی و اعتبئار انن او در صئورت مضئایقه ا  تئزویج دختئر  بودن مسئلۀافزون بر اجماعی
 اند ا : اند که عبارتد کردهدیگری نیز استنا باکرۀ رشیده با کفو اوب فقها به ادیۀ

نج ِإنا َتراَعَوا »:  یۀ شریفۀ أ. آیۀ قرآنی نج َأَن َیَنِکَحَن َأَ واَجهل وهل لل نج َفالَتَعضل ساَء َفَبَلَ َن َأَجَلهل ول اینِّ َقتل َو ِإنا َطلج
وِف  َو ِباَیَمَعرل ه رایئان رسئاندندب مئانع (؛ و هنگامی که  نان را طالق دادید و عدۀ خود را بئ919)بقره: « َبَیَنهل

ای تراعئی برقئرار طر  رسئندیدهها نشوید که با همسران )سابق( خویش ا دواج کنند! اگر در میان  نان به ن
 گردد. 



11 / صرف عضل و اثر مترتب بر آنبه دهیرش ۀبر نکاح باکر یول تیسقوط وال ؛احدی 

 

علیئه قائئل شریفه به سقوط والیت ویی در صورت ممانعئت ا  تئزویج مویی برخی ا  فقها براساس  یۀ
اند ا  اینکئه صورت است که تما  مرد  ا جمله اوییا نهی شئده مذکور بدین اند. کیفیت استدالل به  یۀشده

ّن کسانی اسئت کئه  نئان مطلقئه بئه رس ا  سپری شدن عدهب مانع نکاح  نان مطلقه شوند و مراد ا  أ واجهل
رودب اما ها رعایت دارندب نه اینکه صرفًا شوهران سابق منظور باشدب هرچند ایتمال این نیز میا دواج با  ن

یال  یۀ شریفه دال بر مطلوب است.  ریب اگر گفته شود که منظورب نهئِی شئوهران سئابق ا  ممانعئت هربه
شئئدن عئئده اسئئتب در ایئئن صئئورت دالیتئئی بئئر مطلئئوب نخواهئئد داشئئت ها رئئس ا  سپرینکئئاح مطلقئئه

 (. 92/340جواهرب )صایب
رایئان رسئیده اسئت و نیئز  ها بئه ن ای است که عدۀشریفهب  نان مطلقه گفتنی است که موعوع در  یۀ

مدخویه عده ندارد؛ بنابراین استدالل مذکور مبتنئی بئر ایئن اسئت کئه بگئوییو  نئان به اینکه  ن غیرباتوجه
عضل ویی رس ا   که مسئلۀاند نیز بایستی عده نگه دارند؛ چراای که به طریق غیرمتعارف مدخویه شدهباکره

 صوص  ن بای ۀ باکره مطرح است. ثبوت والیت برای اوست و والیت تنها در خ
بها است های مدخول  شریفه مطلقه : استدالل مذکور اشکال دارد؛  یرا موعوع بحث در این  یۀاشکال

ئنج »که عبارت هاستب چنانو مخاطبب شوهران سابق  ن سئاَء َفئَبَلَ َن َأَجَلهل ول اینِّ َقتل شئاهد بئر  ن و « َو ِإنا َطلج
دهنئده کئه افئراد طالقمدخویه به غیر همسر اول او جایز نیسئت؛ چرا ویج مطلقۀبیانگر  ن است که منع تز

خواهند با این عمل خود به  نان عرری وارد کنند که این عمل شرعًا یرا  است. بنابراینب به بحث ما که می
 ؛9/343رشیده در فرض عضل اسئتب ارتبئاطی نئدارد )قطئب راونئدیب  سقوط والیت ویی بر تزویج باکرۀ

(. افزون بر  نب اگئر گفتئه 11/934ب موسوعة؛ خوئیب 30/002؛ یکیوب 9/941ب کنز العافا فاعل مقدادب 
شود  یۀ شریفه مربوط به عضل ویی استب در این صورت صرفًا بر یرمت تکلیفئی عضئل دالیئت خواهئد 

فتئه شئود (ب مگر اینکه گ944داشت و این امر مستلز  یکو وععی سقوط والیت نیست )مکار  شیرا یب 
 (. 93/311ظهور در ارشاد به  ن دارد )یسینی رویانیب 

ئاَلِق َکئاَن »در روایات باب ب. روایات:  َق اَمَرَأَتهل َثاَلثًا َو ِإَن َیَو َیَسَتَوِف َشئَراِئَط ایطج َخاِیَف ِإَنا َطلج َأنج اَیمل
قل »یا « َنِیَ  َواِقعاً  َخاِیَف ِإَنا َکاَن َیَعَتِقدل ول ئاَلِق ِفئی اَیَحئَیِو َأَو اَیَحَلئِف َأنج اَیمل اَلِث ِفئی َمَصِلئسأ َأِو ایطج وَع ایثج

َعَتَقِدهِ  هل ِبمل اَلِق َو َنَحِوِه َجاَ  ِإَیَزامل  مده است؛ ا  اما  صادق)ع( دربارٔه  نئی کئه بئدون رعایئت شئرایطب « ِبایطج
توانئد رمودنئد:  ن  ن میواجد شرایط( سؤال شدب یضئرت)ع( فطالق داده شده است )طالق بدعی و غیر

؛ یئر 1/929ب االستبصاا هئا شئود )طوسئیب ا دواج کندب  یرا او)گناهی نکرده و( نبایستی بدون شئوهر ر
 (. 99/71عاملیب 

ِدَبِن َبنل اَیَحَسنل »روایئئت مئئذکور کئئه بئئا سئئند  َحمج َسئئَماَعَ  َو َبِن َسئئَماَعَ  َو اَیَحَسِن َسئئَماَعَ  َعئئَن َجَعَفِرَبِن مل
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َیَمِن اَیَبَصِریِّ َعَن َأِبیَبِن َسِن اَیَح  َدَیسأ َعَن َأَبانأ َعَن َعَبِدایرج بیان شده استب ا  ایادیث موثق به « ایلِه)ع(َعَبِد عل
 (. 31/332؛ مصلسیب محمدباقرب 2/53ب رود )مصلسیب محمدتقیشمار می

داده اسئتب  3ا طالق به غیر عئدهگوید: دربارٔه مردی که  نش رسنان میبندر روایت دیگری نیز عبدایله
توانو بعد ا  گذشت عده با او ا دواج اش سپری شودب سؤال کرد :  یا من میکند تا عدهسپس ا  او دوری می

عئاملیب  ؛ یئر1/929ب االستبصاا  کنو؟ یضرت)ع( در جواب فرمودند: بلئهب اشئکایی نئدارد )طوسئیب
99/71 .) 

ِدَبِن َعَن مل  9َعَنهل »روایت مذکور با سند:  هِ ِ َیادأ َعَن َعَبِد َحمج مطرح شده و محدثان  ن را موثق و « ِسَنانأ َبِن ایلج
 (. 31/332؛ مصلسیب محمدباقرب 2/53دانند )مصلسیب محمدتقیب بلکه همانند صحیح می

در روایات باب مذکورب معصو )ع( فرموده است:  نی که مطابق مئذهب شئوهرش طئالق داده شئدهب 
تواند معطل و تواند اقدا  به ا دواج کند؛  یرا او نمیا نظر مذهب  ن  ن باطل است او می هرچند این طالق

شود که برای ویی والیتئی بئه ها شود. برخی ا  فقها معتقدند ا  عمو  تعلیل مذکور معلو  میبدون شوهر ر
مانعت کندب ثابئت نیسئت؛ علیه )یتی ا  تزویج او به مرد کفو او( مطورکلی ا  تزویج موییاین عنوان که به

کئه ا  (؛ بنئابراینب چنان11/934ب موساوعةعلیه نباید بدون شوهر و معطل باقی بماند )خوئیب که موییچرا
گونئه قیئد و شئرط نیسئت و این ید ثبوت والیت برای ویی در نکاحب والیتی مطلئق و بیتعلیل مذکور برمی

داشتن او محدود به رعایت قیود و شرایطی است که ا نظِر تنیست که ویی اختیار تا  داشته باشدب بلکه والی
علیه با وجود خواسئتگاری کئه این شروط  ن است که نباید مویی فقهی و یقوقی تبیین شده است و ا جملۀ

 عرفًا و شرعًا کفو اوست و هر دو تمایل به ا دواج دارندب مورد ممانعت ویی در امر تزویج قرار بگیرد. 
که ویی ا  تئزویج برخی ا  فقها معتقدند درصورتی عضل و ممانعت: سببولی به ثبوت خیانتج. 

ها رغبت به انعقئاد عقئد نکئاح علیه با مرد کفو او ممانعت و مخایفت کندب با وجود اینکه هر دوی  نمویی
جواهرب دارنئئدب ایئئن امئئر مثبئئت خیانئئت ویئئی اسئئت و سئئبب سئئقوط والیئئت او خواهئئد بئئود )صئئایب

 (. 340تا92/341
رو داشتن بر کسی مشتمل و متضمن امانت اسئت؛ ا ایئناستدالل مذکور مبتنی بر این است که والیت

 شخص ویی در صورت عمل به خالف مصلحت مویی علیهب اهلیت ال   برای  ن را نخواهد داشت. 

                                                 
ِتِهنج ». بر اساس  یۀ شریفۀ 3 نج ِیِعدج وهل قل ساَء َفَطلِّ ول اینِّ َقتل ِبيُّ ِإنا َطلج َها اینج ای طئالق گونهباشید و به ( که خداوند متعال دستور دادهب یساب عده را داشته3)طالق: « یا َأیُّ

یعنی  مانیکه مطلقه در ییو و یا در طهر مواقعه نباشدب مراد ا  طالق به عدهب طالق در یال ییو یا در طهئر مواقعئه  دنبال  ن عده نگه دارندببدهید که  نان به
 (. 3ب د س خا ج فقهتواند عده نگه دارد )سبحانیب است که  ن نمی

 سماعه است.محمدبنبن. مرادب یسن9
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فًا در اشکال بر استدالل مذکور گفته شده است: اگر خیانت ویی در سقوط والیت او مئؤثر باشئدب صئر
سبب سقوط والیت در همان فعلی خواهد شد که در  ن خیانت تحقق یافته استب نئه اینکئه سئبب سئقوط 

 (. 93/311علیه شود )یسینی رویانیب کلی والیت و ثبوت استقالل مویی
برخی ا  فقها معتقدند کئه مسئتفاد ا  برخئی نصئوص ایئن اسئت کئه د. مناسبت حکم و موضوع: 

کئه در رشیده استب نه بئرای عرررسئاندن بئه او؛ چنان رساندن به دختر باکرۀفعداشتن ردر ا  باب نوالیت
علیه مئدنظر اسئت و ویئی در واقئع در تما  موارد والیتب اعو ا  والیت عامه و خاصهب یفظ مصایح مویی

دهدب مصلحت دختئر کند در تما  اموری که ویی انصا  میرو چنین والیتی اقتضا میخدمت اوست؛ ا این
داشتِن دیگرب والیتعبارتی(. به944؛ مکار  شیرا یب 11/932ب موسوعةرشیده رعایت شود )خوئیب  کرۀبا

گونه مصلحتی و صرفًا ا  روی عناد و یصاجت با رو اگر ممانعت او بدون هیچویی نوعی امتنان است؛ ا این
 (. 3/320ب حنظام النکاشود )سبحانیب دختر یا خواستگار او باشدب والیت او ساقط می

َأنج »ثمایی ا  اما  محمدباقر)ع( نیز  مئده اسئت:  یمزۀابو در صحیحۀه. استدالل به قیاس اولویت: 
ئَذ ِمئَن َمئاِل  ِیئبُّ َأَن َیَأخل )ع(: َما أل وَجَعَفرأ ِبیَ ب َقاَل َأبل

َ
َ  ِِل : َأَنَت َو َمایل لأ

ِه)ص( َقاَل ِیَرجل وَل ایلج اَبِنئِه ِإالج َمئا َرسل
ِحبُّ اَیَفسئادَ اَیتَ  َه الیل دج ِمَنهل ِإنج ایلج ا اَلبل (؛ رسئول گرامئی اسئال )ص( بئه 37/911)یئر عئاملیب « اَج ِإَیَیِه ِممج

شخصی فرمود: تو و مال تو برای ردرت استب اما  محمدباقر)ع( فرمود: من دوست ندار  که ردری ا  مال 
دان ناچار شده اسئت؛  یئرا خداونئد متعئال فرمئوده فر ند خود برداردب مگر به مقداری که ایتیاج دارد و ب

شود بر اساس روایت مذکورب والیت رئدر در خصئوص که مالیظه میچنان« است: فساد را دوست ندارد.
 برو  رشیده نیز که با مسئلۀ مال فر ند محدود به فسادنداشتن شده استب رس در بحث والیت بر نکاح باکرۀ

رو برخئی ا  فقهئا بئر ادیئۀ یستی چنین محدودیتی وجود داشئته باشئد؛ ا ایئنطریق اویٰی بامرتبط استب به
علیه خود با کفو او ممانعت کندب ایئن امئرب مخئایف فطئرت اند که اگر ویی ا  تزویج موییشده افزودهبیان

شود که در اسال  ا   ن نهی شده اسئت؛ یئذا ویئی یئق ممانعئت ا  انسانی است و سبب شیوع فسادی می
نظاام ؛ سبحانیب 11/932ب موسوعةشود )خوئیب که سبب فساد میعلیه با کفو او را ندارد؛ چراوییتزویج م

   (.3/320ب النکاح
مستفاد ا  اطالقات  یات و روایات این است که ایصاد عقد های الحرج و الضرر: و. استناد به قاعده

در یا جد ردری والیتی باشدب اما بئر اسئاس رشیده است بدون اینکه برای ر نکاح در اختیار خود دختر باکرۀ
دانیو و ها را معتبر و شرط مئیکنیو و رعایت و والیت  نمذکور رفع ید می برخی نصوص ا  اطالقات ادیۀ

د اطالقات ادیۀ د به ادیۀمذکور بوده این نصوص هرچند مقیِّ نفی یئرج  اندب اما نصوص مذکور خود نیز مقیج
علیئه نشئود )همئوب همئانب ها تا  مانی است که منصر به عسئرویرج مویییت  نهستند؛ یعنی اعتبار رعا
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علیئه (. بنابراینب اشتراط انن ویی یتی در صورت عضل و ممانعت او منشأ و سبب یرج بئرای مویی3/320
 شود.است و با ادیۀ الیرج نفی می

شئود قط میرس اقتضای قاعدۀ نفئی عسئرویرج ایئن اسئت کئه در فئرض مئذکور والیئت ویئی سئا
(؛  یرا والیئت او بئر نکئاح دختئر امتنئانی اسئتب بنئابراین اگئر ممانعئت وی بئدون 90/910)سبزواریب 

شئود. افئزون بئر مصلحت و صرفًا ا  روی عناد و یصاجت با دختر یا خواستگار او باشدب والیتش ساقط می
ابراین عرررساندن برخی  نب مطابق قاعدۀ العرر و العرارب یکو عرری مورد نفی شارع مقدس استب بن

؛ 91؛ کاشئف ای طئاء نصفئیب 91/919ا  افراد در خصوص برخی دیگر جئایز و نافئذ نیسئت )بحرانئیب 
 (. 3/320ب نظام النکاحسبحانیب 

بودِن اند که افزون بر اخص: برخی ا  فقها در اشکال بر استدالل به قاعدۀ العرر و الیرج گفتهاشکال
کنندب نه اثبئات یکئو؛ بنئابراینب بئر اسئاس مذکور صرفًا نفی یکو می ۀدییل در خصوص مدعاب دو قاعد

 (. 93/311توان استقالل دختر باکره را اثبات کرد )یسینی رویانیب های مذکور نمیاستدالل به قاعده
های مذکور در مسئلٔه محئل تحقیئقب شده وارد نیست و استدالل به قاعدهرسد اشکال مطرحبه نظر می

علیه به کفو اوب با وجود میل و رغبت طرفین دییِل ویی ا  تزویج موییکه ممانعت بیاست؛ چرا تا  و صحیح
نفع معنای عد علیه و ورود عرر )بهنوعی در تنگنا قراردادن موییاستفاده ا  یق والیتب دریقیقت بهو سوء

 شود.و سوء یال( به او تلقی می
های مئذکور صئرفًا جنبئۀ یرفته نیست. ا نظِر اینکه قاعدهبودن دییل در خصوص مدعا رذبنابراین اخص

نفی یکمی دارند نه اثبات یکوب بایستی گفت که اواًلب این مطلب امری اختالفی بین فقهاست؛  یرا برخی 
اوییئهب تنهئا نئافی ایکئا   ها راجع به ادیئۀ ن به یکومت ادیۀ های مذکور باتوجها  فقها معتقدند که قاعده

ها برای اثبات و ایصئاد یکئوب گونه نقش اثبات یکو ندارند و تمس  به  نجی هستند و هیچعرری و یر
(. در مقابلب برخی دیگر ا  فقهئا معتقدنئد کئه قواعئد 5/323مستلز  تأسیس فقه جدید است )خوانساریب 

د که ا  نبود یکمی عرر یا یرجئی بئرای افئراد ردیئمذکور افزون بر نفی یکو عرری و یرجی درصورتی
انئد )طباطبئاییب ها استناد کرده یدب اثبات یکو نیز خواهند کرد و در موارد متعددی برای اثبات یکو به  ن

کننئد نئه اثبئات یکئوب بایئد های مذکور صرفًا نفی یکئو می(؛ ثانیًاب بر فرض رذیرش اینکه قاعده30/31
علیه کارسا  نخواهد ت استقالل موییهای مذکور تنها برای اثبابگوییو که در این صورت استدالل به قاعده

 بودب اما برای سقوط و نفی والیت ویی همهنان درخوِر استناد است. 
مستفاد ا  مصموع ادیهب ثبوت یق والیت برای ویئی در نکئاح صئرفًا بئرای رعایئت تحلیل و بررسی: 

مهئو  نئدگی  علیه در امر خطیئر نکئاح و اسئتفاده ا  تفکئرات و تصربیئات ویئی در مسئئلۀمصلحت مویی
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االختیئاربودن ویئی و اینکئه تعیئین تکلیئف نکئاح علیه؛ یعنی انتخاب همسر است که این امئر بئا تا مویی
طور مطلق در دست او باشدب منافات دارد. بنابراینب ثبوت والیت مذکور در عین اطالقب مقیئد علیه بهمویی

تئوان ر ورده شئود. بئر ایئن اسئاس میبه وجود خصوصیاتی در ویی است که هدف ا  جعل چنین والیتی ب
علیه خود با مردی که ا نظر شرعی و عرفی کفو اوست دییل ویی ا  تزویج موییگفت که صرف ممانعت بی

روب فقهئا نیئز شود. ا اینصالییت ویی و سقوط والیت او میو هر دو تمایل به عقد نکاح دارندب سبب عد 
دییل ویی سبب اند که ممانعت بیطور مطلق بیان کردهویی بهدر باب نکاح و در بحث اوییای عقد و عضل 

اند که اگر منصر به تحقق عقد نکاح یا نحو شرط متأخر( نیاوردهشود و قید یا شرطی )بهسقوط والیت او می
سقوط والیئت ویئی در  شود و همهنین در ادیۀ ناشویی شود والیت او ساقط می وقوع عقد و برقراری رابطۀ

بئه چنین قید و شرطی معتبر دانسته نشده اسئت. بنئابراینب باتوجه -که مالیظه شدچنان–ل نیز صورت عض
شئود.  ن ثابت می 3اشتراطنبود دییل بر اشتراطب در صورت تردید در اشتراط نیز با استناد به اصل عد ب عد 

علیه با کفو شرعی مویی دییل ویی ا  تزویجیاصل سخن اینکه مطابق ادیه و دیدگاه فقهاب صرف ممانعت بی
 شود و این امر مشروط به وقوع عقئد یئا وقئوع عقئد و برقئراری رابطئۀو عرفی او سبب سقوط والیت او می

  ناشویی )دخول( نیست. 
 

 عضل دلیلولی به شدۀاثر مترتب بر والیت ساقط .4

علیئه بئا مئرد کفئو اوب والیئت او سئاقط مصرد ممانعت ویی ا  تزویج موییرس ا  تبیین این نکته که به
تحقق عقد نکاح یا وقوع عقد و برقراری رابطۀ  ناشویی نیسئتب بحئث در اثئر شود و این امر مشروط بهمی

ین مسئله درخوِر طرح ترب رس ا  تحقق سقوط والیت وییب اعبارتی روشنمترتب بر سقوط والیت است. به
موجئه و خیانئت او و بررسی است که  یا والیت ویی فقط در خصوص همان فعل و موردی که ممانعت غیر

کنئد یئا اینکئه رشیده در خصوص همان مورد استقالل رأی ریئدا می شود و دختر باکرۀثابت شده ساقط می
شئود کلی ساقط میطورنیز والیت او به افزون بر سقوط والیت ویی در خصوص همان موردب در سایر موارد

 گیری خود مستقاًل عمل کند؟ تواند در تصمیوکلی میطوررشیده به و دختر باکرۀ
موجِه ویی سقوط والیت ویی در صورت عضل این است که صرف ممانعت غیر مستفاد ا  مصموع ادیۀ

ویئو »انئد: رخی ا  فقهئا نیئز کئه فرمودهشود و بلکه ا  ظاهر عبارات بطورکلی میسبب سقوط والیت او به
                                                 

 اجود التقایاات شود )نائینیب . ا نظر علمای اصوییب استصحاب عدمی یا به تعبیریب اصل عدمی در صورت تردید در اشتراط ی  شیء در امری نیز جاری می3
انئد ای یکئو دادهمشکو  در مسئئله شرطیت شیءاالشتراط استناد کرده و به عد ( و فقها در موارد متعددی به اصای  عد 0/152ب المحصو ؛ سبحانیب 3/341

 (.0/905؛ بصنوردیب 97/322جواهرب ؛ صایب0/390و  9/315ب التنقی  الااع ؛ فاعل مقدادب 0/130؛ یلیب 5/044ب مختلف الشیعه)عالمه یلیب 
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ب قواعاد االحکاام)عالمه یلیب « استقّلت إجماعاً  -هاها باالکفاء مع رغبتو هو أن الیزّوج-عضلها ایویی 
« یو عضلها ایویی سقط اعتبار رعاه و جا  یها االسئتقالل بایعقئد علئی نفسئها»اند: ( یا اینکه فرموده1/30

« لها ایئویی أی منعهئا مئن ایتئزویج بئایکفو مئع میلهئا سئقط اعتبئار إننئهإنا عض»( و 91/919)بحرانیب 
شود که مراد ا  سقوط والیت ویی در صورت عضئلب سئقوط (ب چنین استفاده می9/410)طباطبائی یزدیب 

رشیده استب نه سئقوط والیئت در خصئوص یئ  مئورد.  نهئه ا   کلی والیت ویی و ثبوت استقالل باکرۀ
عضئل و  سئبب( در اسئتدالل بئه ثبئوت خیانئت ویئی به93/311)یسینی رویانیب اشکال برخی ا  فقها 

نظر  ید ایئن اسئت کئه مئدمییرج برای سقوط والیت ویی برعرر و الهای الممانعت و استدالل به قاعده
فقها در سقوط والیت ویی در بحث عضلب سقوط کلی والیت ویی استب نه سقوط در خصوص ی  مورد. 

کئه برخئی ا  فقهئا علیئه چناناین امر؛ یعنی سقوط کلی والیت ویئی و ثبئوت اسئتقالل مویی افزون بر  نب
(ب نظئری 91/919؛ بحرانیب 39/397؛ محقق کرکیب 1/30ب قواعد االحکاماند )عالمه یلیب تصریح کرده

 اجماعی میان فقهای قائل به ثبوت والیت مذکور است. 
تئوان بئه چنئد دییئل دیگئر نیئز اسئتناد کئرد کئه یت ویی میمذکور برای سقوط کلی وال افزون بر ادیۀ

 اند ا : عبارت
علت اختالف  رای فقها در خصوص ثبئوت والیئت در أ. استناد به قدر متیقن از ثبوت حق والیت: 

است و  ن دسته ا  فقهایی که قائل به ثبوت چنین والیتئی  3رشیده ناشی ا  اختالف روایات عقد نکاح باکرۀ
کئه انئدب چراا  باب تعبد به روایات دال بر  نب قول به یزو  انن و رعئایت ویئی را اختیئار کرده هستند صرفاً 

علیه در بحث ما شخص عاقل و بایغ و رشید است که در سایر امور خودب غیئر ا  انعقئاد عقئد نکئاح مویی
ر اسئت و والیت شخصی در خصوص فئرد دیگئاهلیت دارد و تحت والیت کسی نیست و نیز اصل بر عد 

رو مذکور ا  ایئن اصئل خئارج شئده اسئت؛ ا ایئن دییل ادیۀرشیده به ثبوت والیت برای ویی در نکاح بای ۀ
قدرمتیقن ا  ثبوت چنین والیتی اکتفا کرد؛ یعنی تا  مانی این والیت ثابت است رسد که بایستی به نظرمیبه

علیئه نفئع صیاتی باشد که بتواند بئه موییعلیه مراعات شود و ویی دارای اوصاف و خصوکه مصلحت مویی
علیه ا  سئوی رعایت مصلحت مویی صرف ظهور عد گیری او را یاری کند. بنابراینب بهرساند و در تصمیو

  شود.وییب دیگر والیتی برای او ثابت نمی
یان:  ب. قاعدۀ علو و  مذکور این است که هرگاه شخصی عملی را ا  روی مستفاد ا  قاعدۀاقدام به ز

 گاهی انصا  دهد که سبب سلب امتیا  ا  او شود کسی مسئول جبران  ن نخواهئد بئود. بئر اسئاس قاعئدۀ 
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رشئیده امتیئا ی بئرای ویئی اسئت و  مذکورب در بحث ما نیز ثبوت یق والیت بئرای ویئی در نکئاح بئاکرۀ
منظور رعایئئت بئهشئود و علیئه محسئئوب میشئمردن نظئر او در انعقئئاد نکئاح موییدادن و محتر دخایئت

علیه و استفاده ا  تصربیات ویی استب بنابراین استیفای چنین والیتی و استفاده ا  اختیئارات مصلحت مویی
 ننئدگی روب در صورت ایرا  و اثبات  یانعلیه باشد؛ ا اینناشی ا   ن بایستی محدود به رعایت یال مویی

شود و برای اثبات والیت قطع ساقط میطورورد بهعلیهب والیت او در خصوص همان متصمیو ویی بر مویی
هئیچ دییلئی  شده نیا  به دییل است که در ایئن بحئثعبارتیب برای با گشت والیت ساقطدر سایر مواردب به

صرف سقوط والیت ویئی در مئوردیب گوییو که بهطورکلی میبرای ثبوت مصدد والیت وجود ندارد؛ یذا به
 ماند. باقی نمیدیگر هیچ والیتی برای او 

نکرشده نتوان سقوط کلئی والیئت ویئی را  که بر اساس ادیۀدرصورتیج. استصحاب سقوط والیت: 
علیئه ا  رعایت یئال موییاثبات کردب یداقل رس ا  سقوط اعتبار انن او در خصوص همان موردی که عد 

شئود کئه  یئا والیئت میسوی ویی محر  شدهب راجع به بقای والیئت او در سئایر مئوارد تردیئدی یاصئل 
گردد یا خیر؟ در این صورت بر اساس اصل استصحابب یکو به بقای سقوط والیت ویی با  می شدۀساقط

رشیده؛ مانند روایت یلبی ا  اما   مستند برای ثبوت والیت در تزویج باکرۀ که مطابق ادیۀشود؛ چراویی می
؟ فقال: یئیس یهئا  سأیت عن ایبکر انا»صادق)ع( که در  ن  مده است:  بل ت مبلغ اینساء أ یها مع أبیها امر 

ثّیب علیه دارای وصف هایی که موییطور عا  در تما   مان(ب به94/973)یر عاملیب 3«مع أبیها امر  ما یو تل
 ادیئۀ سئببباکره و رشیده باشد و ویی اوصاف ال   را داردب برای ویی والیتی در تزویج او ثابت استب اما به

علیه با مئرد کفئو اوب عئا  مئذکور وجه او ا  تزویج موییوط والیت ویی در صورت عضل و ممانعت بیسق
رودب یال تردید داریئو خورد و چنین والیتی در همان  مان و در همان مورد خاص ا  بین میتخصیص می

هئا یئا در سئایر  مانهای بعدی و سایر موارد نیز این والیت ا  بین رفتئه اسئت یئا خیئر؟  که راجع به  مان
بایستی به عمو  عا  عمل کنیو و چنین والیتی را ثابت بدانیو یا یکو مخصص را استصحاب کنیو و قائل به 

 سقوط والیت مذکور شویو؟ 
مطابق مبنای علمای اصوییب هرگاه یکو عامی وارد شده باشدب سپس یکو خاصی  ن را در خصوص 

این تردید به وجود  ید که  یا رس ا  گذشئت  مئان اول )و مئورد  برخی افراد در  مانی تخصیص  ندب  نگاه
های دیگئر نیئز یکئو خئاص را بئاقی توان راجع به  ماناول( که با تخصیص ا  عمو  عا  خارج شدهب می

                                                 
ای که  مان ا دواج او فرا رسیده سؤال کرد  که  یا او در صورت وجود ردر اختیئاری )در نکئاح خئود( دارد؟ یضئرت)ع( ارۀ دختر باکره. ا  اما  صادق)ع( درب3

ی اسئتقالل ظهور قوی در نفئ« ییس یها مع أبیها امر  »که ثیبه نگشته است. گفته شده عبارت: فرمود: با وجود ردرب دختر هیچ اختیار )و استقالیی( نداردب تا مانی
 (.33/1223ب کتاب النکاحباکره و اشتراط انن ویی دارد )شبیری  نصانیب 
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عمو  عا  تمس  کرد؟ در این صورت بایسئتی شود و باید بهدانست یا استصحاب یکو خاص جاری نمی
عا  ا  کدا  قسو است؛ اگر عمو  عا ب است راقی  مانی باشدب یعنی همۀ افئراد  بحث و بررسی کرد که عمو 

تنهایی موعوع یکو باشدب در ایئن صئورت صورت مستقل تحت یکو عا  باشند و هر فرد  مانی بهعا  به
توان یکو خاص را استصحاب کرد؛  یرا با یکو خاص فقط ی  فئرد کئه در  مئان اول واقئع شئده ا  نمی

های بعئدی  مانخارج شده استب اما اگر بخواهیو با استصحاب یکو خاصب این یکئو را بئه عمو  عا 
دییئل تخصئیص  ایئد بئزنیو و ایئن صئحیح اش  ن است که با وجود یکو عا   ن را بیتسری دهیوب ال مه

نیست. اگر عمو  عا  ا  نوع عا  مصموعی باشد )مثل وجوب امسا  ا  طلئوع فصئر تئا غئروب  فتئاب یئا 
هئای مختلئف وب وفای به عقد(؛ یعنی عا  بیانگر یکمی مستمر در طول  مان باشد و بئه تعئداد  مانوج

توان استصحاب یکو خاص کرد؛  یرا با ورود خاص و تخصیص عا ب یکو یکو وجود نداشته باشدب می
کئو های رس ا   مان ورود خاص را شامل نخواهد شدب درنتیصه استصئحاب یشود و  مانعا  منقطع می

مصاباح ؛ خئوئیب 090؛  خوند خراسئانیب 975تا1/971شود )انصاریب خاص سبب تخصیص  اید نمی
بئه مبنئای اصئویی (. باتوجه57تئا1/51ب مبااحیی ا  اصاو  فقاه؛ محقئق دامئادب 954تا9/957ب االصو 

رشیده در  محل تحقیقب ثبوت والیت برای ویی راجع به تزویج باکرۀ رسد که در مسئلۀشده به نظر میمطرح
هئای مئذکور اسئت؛ یعنئی علیه وصف باکره داردب یکمی مسئتمر در طئول  مانهایی که موییتما   مان

رشیدهب یکو وایدی است متعلق به وجود چنئین والیتئی بئرای  ثبوت والیت در نکاح باکرۀ مستفاد ا  ادیۀ
عوع وجود داشته و بریسب تعدد  ن ها موویی و معتبربودن رعایت او در نفون عقدب نه اینکه به تعداد  مان

رشئیده ا   ثبوت والیت برای ویی در تئزویج بئاکرۀ ایکا  متعددی نیز مطرح باشد. بنابراینب عمو  عا  ادیۀ
سئبب ممانعئت غیرموجئه او در خصئوص یئ  نوع عا  مصموعی استب یال رس ا  سقوط والیت ویی به

در صورت تردید در خصوص بقای  ن در سایر مواردب  شدن یکو عاِ  ثبوت والیت برای وییبمورد و منقطع
طورکلی در تمئا  کنیو و بئه سئقوط والیئت بئهیکو مخصص؛ یعنی سقوط والیت ویی را استصحاب مئی

 شود. های بعدی یکو می مان
 شئود و ثبئوت اسئتقالل بئاکرۀشدهب سقوط کلی والیت ویئی ثابئت میگفتنی است با استصحاب بیان

عقلی سقوط کلی والیت ویی  که ثبوت استقالل برای باکرۀ رشیده ال مۀشدنی نیست؛ چراترشیده با  ن اثبا
تئوان بئر اجئرای که در علو اصول ثابت شده است که  ثار عقلی یئا عئادی مستصئحب را نمیاستب چنان

عبارت دیگرب اصل مثبتب یصت نیستب اما ا  نصاکئه رئس ا  سئقوط کلئی استصحاب مترتب دانست. به
رشئیده مسئتقاًل در امئر نکئاح خئود  ت وییب برای فرد دیگری چنین والیتی ثابت نیستب دختئر بئاکرۀوالی

 گیری خواهد کرد. تصمیو
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 . سقوط والیت ولی به صرف عضل در قانون مدنی5

در صورت قئول بئه یئزو  انن ویئی در -رس ا  تحلیل و بررسی ادیه و  رای فقها و یصول این نکته که 
شئودب گفتنئی اسئت کئه طورکلی ساقط میموجه او بهوالیت ویی به مصرد ممانعت غیر -دهرشی نکاح باکرۀ

قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز ا  دیدگاه  ن دسته ا  فقهایی که قائئل بئه اعتبئار انن ویئی در نکئاح 
نسئته اسئت؛ یعنئی رشیده را منوط بئه انن ویئی دا رشیده هستندب تبعیت کرده و نکاح دختر بایغ باکرۀ باکرۀ

نکه عقد نکاِح چنین دختری بدون انن ویی انصا  گیردب نافئذ نیسئت و رئس ا  یصئول اجئا ۀ او نافئذ چنا
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشدب »ق.  مقرر داشته است:  3401 روب در مادۀشود. ا اینمی

جد ردری بدون علت موجه ا  دادن اجا ه مضئایقه موقوف به اجا ۀ ردر یا جد ردری او است و هرگاه ردر یا 
خواهد با او ا دواج نمایئد و تواند با معرفی کامل مردی که میکند اجا ۀ او ساقط و در این صورت دختر می

دفتر ها قرار داده شده استب رس ا  اخئذ اجئا ه ا  دادگئاه مئدنی خئاص بئهشرایط نکاح و مهری که بین  ن
 « ثبت ا دواج اقدا  نماید.ها دواج مراجعه و نسبت ب

شود که قانون مدنی نیز به ریروی ا  نظر اجماعی فقهای قائل بئه یئزو  انن ویئی در نکئاح مالیظه می
رشیدهب ممانعت و مضایقۀ بدون علت موجه ویی ا  دادن انن را سبب سقوط والیت او دانسته اسئت و  باکرۀ

موجئه او را اسئتفاده کلی والیت ویی به مصرد ممانعئت غیرتوان سقوط رسد ا  مادۀ مذکور نیز مینظرمیبه
هرگاه ردر یا جد ردری بدون علت موجه ا  دادن اجا ه مضئایقه کنئد اجئا ۀ او »که اطالق عبارت کرد؛ چرا

رس ا  عبارت اجا ۀ اوب بیانگر سقوط کلی والیت ویئی اسئتب « در همان مورد»و نیفزودن قید « ساقط و...
دییئل ویئی ا  دادن اننب اعتبئار انن او خصوص ی  مورد. بنابراینب رس ا  ممانعئت بینه سقوط والیت در 

علیه در ایصاد عقد نکاح خود مستقل خواهد شد. این ایتمال نیز وجود دارد که گفتئه شود و موییساقط می
سئقوط  موجه ویی را سبب سقوط والیت او دانسته است؛ امئا نسئبت بئهگذار صرفًا ممانعت غیرشود قانون

 کلی والیت ساکت است. 
بسئت نرسئیدن گذار برای ریشگیری ا  مفاسد و یل مسائل و رفع منا عات و بئه بنبه هرصورت قانون

گونه موارد مقرر کئرده اسئت کئه روابط اجتماعیب با استفاده ا  اصول و قواعد یاکو بر فقه اسالمیب در این
اند به دفتر ا دواج مراجعئه و در خصئوص ثبئت ا دواج تودختر رس ا  اخذ اجا ه ا  دادگاه مدنی خاص می

انئد: مضئایقه ا  دادن مئذکور مطئرح کرده دانان و محققان در شرح مادۀکه برخی ا  یقوقاقدا  کند. چنان
. بئه اسئتناد علئت 9. بدون بیان علئت ا دواج را رد کنئد؛ 3اجا ه ممکن است به چهار صورت اتفاق افتد: 

. بئا نکئر علئت موجئه ا  دادن 0گونه نظر موافق یا مخایفی را اعال  نکنئد؛ . هیچ1 غیرموجه  ن را رد کند؛
 اجا ه مضایقه کند. 
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ا دواج تحصئیل  به دادگاه مراجعئه و اجئا ۀ 3401 در سه صورت اول دختر یق دارد به شرح نیل مادۀ
دادن با نکئر علئت جا هکه مضایقه ا  ا(ب اما درصورتی55ب با سی فقهی حقوق خانوادهکند )محقق دامادب 

کردۀ خود را کئه تواند با مرد ریشنهادشده ا دواج کند؛ مانند  نکه وییب دختر تحصیلموجه باشدب دختر نمی
جئرایو  شرارت و چاقوکشی دارد یا چندین بار درنتیصۀ ا  خانوادۀ محترمی است ا  نکاح با مردی که سابقۀ

 (.0/941د )امامیب عمومی محکو  و در  ندان به سر برده منع کن
ویی نیسئتب بلکئه چنانهئه رئس ا  انصئا  امئر  بودن دالئل رد نیز برعهدۀگفتنی است که اثبات موجه

نبودن ا دواجب ویی معترض باشدب کافی است که در دادگاه مخایفت خود را به اثبات رساند و اثبئات موجئه
ب با سی فقهای حقاوق خاانواده قق دامادب وجین است )مح بودن مخایفت ویی برعهدۀدالئل رد یا ناموجه

 (. 51تا55
 

 گیرینتیجه

  ید: دانان نتایج  یر به دست میرس ا  تحلیل و بررسی ادیه و عبارات فقها و یقوق
دییل اختالف روایات در ایئن رشیده ا  مسائل مهو باب نکاح است که به اعتبار انن ویی در نکاح باکرۀ

که افزون طوریاطب بین فقهای امامیه اختالف  یادی ردیدار شده است؛ بهبستن اصل ایتیکارخصوص و به
بر دو قول متقابِل استمرار والیت ویی و استقالل باکرۀ رشیدهب تفصیالت متعددی نیز ا  سوی ایشان مطئرح 

 شده است. 
علیه بئا ویج موییدییل ویی ا  تزرشیده بر نند که ممانعت بی یزو  انن ویی در نکاح باکرۀهمٔه قائالن به

شئود. مردی که ا نظر شرعی و عرفی کفو اوست و هر دو رغبت به ا دواج دارندب سبب سقوط والیت او می
ق.  رئس ا   3401 این امر در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز منعکس شئده و قانونگئذار در مئادۀ

 ب سقوط والیتش دانسته است. رشیدهب عضل او را سب تصریح به یزو  انن ویی در نکاح باکرۀ
ثبوت والیت برای ویی در امر نکاحب همانند سایر موارد ثبوت والیئت صئرفًا بئرای رعایئت مصئلحت 

ای بئرای ویئی گونه اقتدار و سلطهروب داشتن چنین والیتی هیچنفع اوست؛ ا اینگیری بهعلیه و تصمیومویی
های اخالقئی و ن رس ا  ثبوت نیز منوط به وجود شایستگیکند و بلکه بقای  علیه ایصاد نمیدر نکاح مویی

علیه با مئرد کفئو دییل او ا  تزویج موییقدرت تدبیر در ویی است. بنابراینب در صورت عضل و ممانعت بی
شئود و نداشتن ویئی و خیانئت او ایئرا  میاوب با وجود میل و رغبت هر دو به ایصاد عقد نکاحب صالییت

 تی برای او باقی نخواهد ماند. گونه والیدیگر هیچ
افزون بر  نب بر اساس روایات رسیده ا  ائمه)ع(ب مناسبت یکو و موعوعب استدالل به قیاس اویویت و 
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های الیرج و العررب استناد بئه قئدر متئیقن ا  ثبئوت یئق والیئتب قاعئدۀ اقئدا  بئه  یئان و اصئل قاعده
ه ویئی در فئرض مئذکور سئبب سئقوط والیئت او وجئتوان انعان داشت که ممانعت بیاستصحاب نیز می

 علیه در انعقاد عقد نکاح خود استقالل خواهد داشت. شود و موییطورکلی میبه

 منابع
 قاآ  کایم 
 ق. 3037سو ب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپکشف الامو  فی شاح مختصا الناف ابیطایبب بن بیب یسن

 ق. 3042ایبیت)ع(ب اولب قو:  لب چاپاالصو  کفایةیسینب بن خوند خراسانیب محمدکاظو
 ق.3034دو ب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپالسااعا الحاوی لتحایا الفتاویایمدب ادریسب محمدبنابن
 ق. 3031دو ب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپیحضاه الفقیهمن ال کتابعلیب بابویهب محمدبنابن
 ق. 3041اولب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپالمهذبنحریرب زبنایعزیبراجب عبدابن
ایمئؤمنین)ع(ب اولب اصئفهان: کتابخانئۀ عمئومی امئا  امیرب چئاپالکافی فای الفقاهنصوب بنایصالح یلبیب تقیابو

 ق. 3041
 تا. ب تهران: اسالمیب بیمدنی حقوقامامیب سیدیسنب 

 ق. 3094نهوب قو: مصمع ایفکر االسالمیب ب چاپصو اال فااعدمحمدامینب بنانصاریب مرتضی
مطالعاات ب «جستاری فقهی یقئوقی ریرامئون عضئل در نکئاح بئاکرۀ رشئیده»اکبر و یسین کاویارب فردب علیایزدی

 15-14ب ص 3124ب 3/47ب ش01ب سفقه و اصو  اسالمی
 ق.3032اولب قو: ایهادیب یب چاپتحقیق مهدی مهریزی و محمدیسین درایتب بهالقواعد الفقهیةبصنوردیب یسنب 

 ق. 3045قو: دفتر انتشارات اسالمیب  اولبب چاپالحداعق الناضاة فی احکام العتاة الطاهاةایمدب بنبحرانیب یوسف
اولب تهران: مؤسسۀ تنظیو و نشئر  ثئار امئا  ب چاپالتعلیقة االستداللیة علی تحایا الوسیلة تصلیل تبریزیب ابوطایبب

 ق. 3093خمینی)ره(ب 
 . 3174تهران: کتابخانۀ گنج دانشب   اولچاپ بمبسوط د  تامینولوژی حقوقجعفری ینگرودیب محمدجعفرب 

ایبیئت)ع(ب اولب قئو:  لب چئاپتفصیل وساعل الشایعة الای تحصایل مسااعل الشاایعةیسنب یر عاملیب محمدبن
 ق. 3042

 ق. 3039مدرسۀ اما  صادق)ع(ب -ایکتاب اولب قو: دارب چاپفقه الصادق)ع(یسینی رویانیب سیدصادقب 
 ق. 3031اولب قو: دار ایتفسیرب ب چاپالوثقی العاوة مستمسکیکیوب محسنب 
 ق. 3147اولب قو: اسماعیلیانب ب چاپایضاح الفواعد فی شاح مشکالت القواعدیسنب یلیب محمدبن

 ق. 3039خمینی)ره(ب  ب تهران: مؤسسۀ تنظیو و نشر  ثار اما تحایا الوسیلهایلهب خمینیب روح
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 ق. 3045دو ب قو: اسماعیلیانب ب چاپجام  المدا ک فی شاح مختصا الناف خوانساریب ایمدب 
 ق.3099اولب قو: مؤسس  اییاء  ثار ایسید ایخوئیب ب چاپاالصو  مصباحایقاسوب خوئیب ابو

 ق. 3034ا  ایخوئیب اولب قو: مؤسس  اییاء  ثار االمب چاپموسوعة االمام الخوعی___ب _________
 تا. ناب بیاولب قو: بیب چاپنظام النکاح فی الشایعة االسالمیة الغااءسبحانیب جعفرب 

 ق. 3030اما  صادق)ع(ب  اولب قو: مؤسسۀب چاپالمحصو  فی علم االصو ____________ب 
 ب 40/44/3129ب د س خا ج فقه____________ب 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh 
 ق. 3031چهار ب قو: ایمنارب ب چاپمهذب االحکاماالعلیب سبزواریب عبد

 ق. 3032رردا ب اولب قو: مؤسسۀ رژوهشی رأیب چاپکتاب النکاحشبیری  نصانیب موسیب 
یب فروشئی داوراولب قئو: کتابب چئاپالاوضاة البهیاة فای شااح اللمعاة الدمشاقیةعلیب بنایدینشهید ثانیب  ین

 ق. 3034
بیئروت: دار اییئاء ایتئراث   هفتوچئاپ بجواها الکالم فی شاح شااع  االسالمباقرب بنجواهرب محمدیسنصایب
 ق. 3040ایعربیب 

 ق. 3034ایبیت)ع(ب اولب قو:  لب چاپالمساعل  یاضمحمدب بنطباطباییب علی
 ق. 3042یب دو ب بیروت: اعلمب چاپالوثقی العاوةطباطبائی یزدیب محمدکاظوب 

 ق. 3124ایکتب االسالمی ب اولب تهران: دار ب چاپ  االستبصا  فیما اختلف من االخبا یسنطوسیب محمدبن
 تا. ب بیروت: دار اییاء ایتراث ایعربیب بیالتبیا  فی تفسیا القاآ _____________ب 
 ق. 3047اولب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپالخالف_____________ب 

 ق. 3044دو ب بیروت: دار ایکتاب ایعربیب ب چاپالنهایة فی مجاد الفقه و الفتاوی___________ب __
 ق. 3047ایکتب االسالمی ب  چهار ب تهران: دارب چاپتهذیب االحکام_____________ب 

ب 3144ب 54ش ب30ب سفقاه و حقاوق خاانوادهب « ثار و گسترۀ انن ویی در نکاح دوشئیزه» اده اردبیلیب فائزهب عظیو
 .14-44ص

اولب قئو: دفتئر انتشئارات اسئالمیب ب چئاپقواعد االحکام فی معافة الحال  و الحاامیوسفب بنعالمه یلیب یسن
 ق.3031

 ق. 3031دو ب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپمختلف الشیعة فی احکام الشایعة_____________ب 
 ق. 3035اولب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپدات االمامیةاالنتصا  فی انفاایسینب بنایهدیب علیعلو

اولب قو: مرکز فقهی ائمۀ اطهئار)ع(ب ب چاپتفصیل الشایعة فی شاح تحایا الوسیلة؛ النکاحفاعل ینکرانیب محمدب 
 ق. 3093
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لئه مرعشئی نصفئیب ایاولب قئو: کتابخانئۀ  یتب چاپالتنقی  الااع  لمختصا الشااع ایلهب عبدفاعل مقدادب مقدادبن
 ق. 3040

 ق. 3095اولب قو: مرتضویب ب چاپکنز العافا  فی فقه القاآ _____________ب 
 ق. 3034دو ب قو: هصرتب ب چاپکتاب العینایمدب بنفراهیدیب خلیل

 تا. اولب قو: دار ایرعیب بیب چاپالمصباح المنیا فی غایب الشاح الکبیا للاافعیمحمدب بنفیومیب ایمد
 ق. 3045ایله مرعشی نصفیب دو : قو: کتابخانۀ  یتب چاپفقه القاآ هب ایلهب ب راوندیب سعیدبنقط

اولب نصئف: مؤسسئۀ کاشئف ای طئاءب ب چئاپانوا  الفقاهاة؛ کتااب النکااحجعفرب بنکاشف ای طاء نصفیب یسن
 ق. 3099

 . 3047 چهار ب تهران: دار ایکتب االسالمی بب چاپالکافییعقوبب کلینیب محمدبن
ایلئه مرعشئی اولب قئو: کتابخانئۀ  یتب چاپمالذ االخیا  فی فهم تهذیب االخبا محمدتقیب مصلسیب محمدباقربن

 ق. 3041نصفی)ره(ب 
دو ب قئو: مؤسسئۀ فرهنگئی ب چئاپالیحضاه الفقیاه وضة المتقین فی شاح منمقصودعلیب بنمصلسیب محمدتقی
 ق. 3041اسالمی کوشانبورب 

 ق. 3044دو ب قو: اسماعیلیانب ب چاپشااع  االسالم فی مساعل الحال  و الحاامیسنب ربنمحقق یلیب جعف
 تا. ناب بیاولب قو: بیب چاپنکاح و انحال  آ  -با سی فقهی حقوق خانوادهمحقق دامادب مصطفیب 

 . 3119اولب تهران: مرکز نشر علو  اسالمیب ب چاپمباحیی ا  اصو  فقه____________ب 
 ق. 3091اولب قو: دفتر انتشارات اسالمیب ب چاپکفایة االحکاممحمدمؤمنب سبزواریب محمدباقربنمحقق 

 ق. 3030ایبیت)ع(ب دو ب قو:  لب چاپجام  المقاصد فی شاح القواعدیسینب بنمحقق کرکیب علی
 ق. 3049و اینشرب اولب تهران: مرکز ایکتاب یلترجم  ب چاپالتحقیق فی کلمات القاآ  الکایممصطفویب یسنب 

 ق. 3031اولب قو: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید)ره(ب ب چاپالمقنعةمحمدب مفیدب محمدبن
 ق. 3095طایب)ع(ب ابیبناولب قو: مدرس  االما  علیب چاپانوا  الفقاهة؛ کتاب النکاحمکار  شیرا یب ناصرب 
 . 3159اولب قو: عرفانب خوئیب چاپتقریر سیدابوایقاسو ب بهاجود التقایااتنائینیب محمدیسینب 

 


